
 
 

 
 

SPOŠTOVANI STARŠI 

V torek, 26. januarja se ponovno odpirajo šolska vrata za učence 1. triade. Ob tem vam želimo podati 

nekaj osnovnih informacij, da bo ponovni začetek dela v šoli za vse lažji. 

Jutranje varstvo bo organizirano od 7. ure dalje 

Podaljšano bivanje bomo izvajali do 16.30. 

Šolski avtobus bo vozil po naslednjem voznem redu: 

 

ČAS POSTAJA 

7.40   MEDNO 

7.43   STANEŽIČE 25 (garaža) 

7.45  STANEŽIČE 63 d (križišče) 

7.47  STANEŽIČE 34 a (transformator) 

7.50  STANEŽIČE – gasilski dom 

7.52   DVOR 

7.54   GUNCLJE - Oval 

7.56   GUNCLJE - stara postaja 

8.03   ŠENTVID 

 

ČAS POSTAJA 

15.30    ŠENTVID 

15.34    GUNCLJE - vrtec 

15.35    GUNCLJE - stara postaja 

14.38    DVOR 

15.39    STANEŽIČE – gasilski dom 

15.40    STANEŽIČE 28 a (transformator) 

15.41    STANEŽIČE 63 a ( križišče) 

15.42   STANEŽIČE 25 (garaža) 

15.45    MEDNO 

 

 

V šolski kuhinji bodo pripravljeni vsi obroki (zajtrk, malica, kosilo in popoldanska malica), na katere 

so otroci naročeni. 

Prevzem otrok po pouku oziroma v času OPB bo pred vhodnimi vrati v šolo; prevzem učencev 1. in 2. 

razreda je mogoč od 12.30 dalje, učencev 3. razreda pa od 13.00 dalje. Starši v šolo praviloma ne 

vstopate, za vse izjeme se dogovorite s tajništvom ali z učiteljem. 

V šoli morajo obrazne maske uporabljati vsi učenci v skupnih prostorih (hodniki, sanitarije…) in vsi 

zaposleni ves čas. Na zunanjih površinah nošenje maske ni potrebno.  Maske za učence zagotavljajo 

starši. 

Prosimo vas, da v šolo pridejo le zdravi otroci. Če ste doma v karanteni ali izolaciji, naj tudi otrok še 

ne pride v šolo. Enako velja, če se vračate iz tujine in nimate negativnega testa na COV-2. 



 
 

 
 

 

Ker bomo učilnice veliko zračili vam predlagamo, da imajo učenci s seboj dodatna toplejša oblačila. 

Šolske torbe in potrebščine bodo lahko nosili domov. 

Za pouk športa potrebujejo športno opremo. 

V šoli se bodo preobuvali v copate (če jih nimajo v šoli, naj jih prinesejo s seboj). 

Vse šolsko delo vključno z jutranjim varstvom in OPB se bo odvijalo v skupini matičnega razreda, 

mešanja otrok različnih oddelkov tudi v času podaljšanega bivanja ne bo. 

 

Veselimo se, da se otroci vračajo v šolo. Prizadevali si bomo, da se bodo ob tem čim bolje počutili. 

Za vsa vprašanja ali morebitne dileme smo vam tako učitelji, kot vodstvo šole na voljo na e-naslovih 

ali telefonsko. 

 

Ljubljana, 22. 1. 2021                                                                                               ravnateljica: Nada Paj 

 

 


